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ється невеликою кількістю особина на 1 м². Щільність виявленої по-
пуляції від 2 до 5 особин на 1 м². 

Оман високий (родина Айстрові — (Asteraceae)) добре себе по-
чуває на вологих луках, по периферії боліт, у заплавах річок [1, 2]. 
Нами встановлено, що його досить чисельні популяції виявляються у 
прирусловій і центральній частинах заплави. Занесений до регіональ-
ного списку і охороняється у Полтавській області в заказниках «Руси-
ново-Дубина», «Плисів Яр», «Лучківський», «Кузьменки», «Чутівсь-
кий», «Куквинський», «Середньосульский», «Усть-Лип’янка», РЛП 
«Нижньоворсклянський»[1]. Отримані результати показали, що щіль-
ність популяції до10 особин на 1 м². 

Нами пропонуються такі шляхи збереження цих видів: перене-
сення окремих екземплярів виду в ботанічні сади, пришкільні ділянки; 
заборона неконтрольованого збору рослин; визначення відповідних 
місць для випасання тварин; пропаганда серед школярів і дорослого 
населення; відтворення рослин шляхом висівання насіння,створення 
заказника місцевого значення. 
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Різке зменшення чисельності сиворакші у межах ареалу та його 

скорочення спостерігалось упродовж XX століття. Відмічалось це 
практично повсюди. Тенденції щодо зниження чисельності сиворакші 
на Полтавщині відмічав ще М. І. Гавриленко [1]. За даними М. П. 
Книша та М. Є. Матвієнка [4], до першої половини 1990-х pp. цей вид 
практично перестав гніздитись в Сумській області. Також різке скоро-
чення чисельності відбулося на заході України [2] та Харківщині [5]. 

Взагалі, в Україні цей птах залишився більш-менш звичайним 
лише в південних областях. У Європі, в цілому, з 1950-х pp. відбувся 
катастрофічний спад чисельності сиворакші. Зараз вона занесена в 
Червоні книги практично всіх країн Центральної Європи. Загальна чи-
сельність популяції в сусідній Польщі оцінюється лише в 1000-2000 

пар, в Угорщині — 300-600 пар. Сиворакша занесена в Червону книгу 
Білорусі, тут гніздиться 600-900 пар. Включена у список рідкісних пта-
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хів Європейського центру Росії як вид, чисельність якого скорочу-
ється [3]. В Україні їй присвоєний статус зникаючого виду. Чисель-
ність, за даними 2009 року, орієнтовно становить 4-5 тис. пар, осно-
вна кількість зосереджена в Одеській, Луганській та Харківській об-
ластях [8]. 

Зважаючи на природоохоронний статус сиворакші та стрімке 
скорочення чисельності, поширення цього виду потребує детального 
вивчення, а тереторії гніздування ретельної охорони. 

Гніздування сиворакші відмічалось в околицях с. Лучки Кобе-
ляцького району Полтавської області в першій половині 80-х років ми-
нулого століття [7, наші дані]. 

Для території НПП «Нижньосульський» вона має статус проліт-
ного виду [6]. 

10 липня 2017 року пара сиворакш була виявлена в околицях 
с. Балаклія Великобагачанського району. Вони оселилися в дуплі ста-
рої верби на березі річки Псел, до якого птахи активно носили їжу 
пташенятам, кількість яких з’ясувати не вдалось. 
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